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ESPERANTA TRIUMFONTA
Unu(i kaj sola ĉiusemajna gazeto esperantista^ 

aperanta en glanda ĵurnala formato, bele ilustrcda 
kaj presata e)i propra presejo.

jurnalo internacia, universala, sendependa-
Esperant 〇.

Informas plej rapide pri ĉiuj progresoj de la esperanta 
illus traboj n de esperantaj 
portre tojn de konataj es・

Tekstoj ekskluzive en

movado kaj enhavas belajn 
kunvenoj, festoj, kongresoj, 
perantistoj ĉiulandaj ktp.

Tutjara abono
12 anglaj ŝilingoj aŭ 3 usonaj dolaroj, sendotaj per 

mon bile toj aŭ bankceko en registrita (rekomendita) 
letero.

Grupoj, kiuj abonas minimume 6 ekzemplerojn sendotajn per registrita 
pakajeto al unu adreso, havas rabaton de 30%
Eldonanto: Sro. Teo Jung, Kolii-HGrrein, Germanio
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16 paga—Monata一Gazeto
en esperanta kaj angla lingvoj・ 
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Specimenon petu 2 R.K.
Abonebla je 507 Pierce Bldg.,

Boston 17, Mass., Usono.
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Opinio pri Esperanto.
de la japana verkisto K・ Tokudomi

Sro. K. Tokudomi estas unu el la famekonataj verkistoj. lastatempe li 
pubulikigis sian lastan verkon : "El Japanujo al Japanujo ,J. Kaj en ĝi li 
Ipriskribas sian opinion pri Esperanto. Jen citaĵo :

U "T O P B O
INTERNACIA REVUO ESPERANTA

ADMINISTRACIO KAJ REDAKCIO 
「VERDA UTOPIO” 

5265ノ UEHOMMAGHI 7-CHOME, 
MINAMI-KU, OSAKA,- JAPANUJO.

JARABONO: 
Eksterlando： Yen 1.70, Enlando： 
Yen 1.50, Helpabono .Yeii 5. 00. 

i Konto ĉe Kajima Banko, Osaka.
Poŝtĉekkonto: Osaka No, 55629

VOL. II. NOVEMBRO 1921 NO. II

..... ........ Je la oka kaj duono vespere, mi iris al la 
manĝejo, kutima parolcambro de la sipo. Guste parolis- 
pri Esperanto S-ro 〇・, inĝeniero de la Tokioj meteologia 
observatorio.

En la t empo, kiam tra la mondo la kulturo ludas- 
gravan rolon kiel la liomkunigo, estas tre nature, k e Ia 
volo memstare malfermi la vojon aperiĝas tutsame kiel la 
volo naskiĝas manpremi unu la alian・ しa mondo do devas- 
disiĝi kaj sam tempe ankaŭ unuiĝi. El tiu vidpunkto, 
enkondukado de tutmonde komuna lingvo estas laŭnatura- 
afer〇. La principo en " Bahai ke oni nepre lernu la 
lingvon komunan kroni sia gepatra lingvo, estas vere 
natura kaj.......... la lingvo fariĝas finfine nenio alia ol
Esperanto mem.

La parolado pri Esperanto sur la vaporŝipo a Sunjo,n 
kiu estas kvazaŭ pacplena domo en printempo, donis al 
mi nemezureblan ĝojon..........

Esperantigis el la jap・lingvo
J・ Naĝu macu
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VERDA UTOPIO

Japana Lingv〇・

Sin ne trovus iu lingvo, kiu havas tiel komplikitan 
vortaron, kiel la japana ・ しa kaŭzo estas, k e de 1才 plej 
antikva tempo nia kulturo estadis tre forte influita de tiuA
de la hina. La. plej malnova historio kaj poemaro estis 
skribitaj per la hinaj ideografoj japane clparoligitaj ・ Tia
maniere ankoraŭ nun oni vidas tion necesa, ke al la 
geknaboj la konigado de la diable malfacilaj ide ografoj 
ludu gravan rolon en la nacia edukacio・ Kiom multe da 
tempo kaj energi〇 estas forrabataj de la junetaj geler
nantoj, kiuj dume povus gajni, se tia sistemo ne ekzistus, 
multe da scioj helpantaj al la plibonigado de praktika 
vivo. Malnove oni bone rimarkis,l<e la ideografbj ne 
konvenas al la japana vivo kaj elpensis tre simplan alfa- 
beton, nomanatan Kana^, konsistanta el ĉirkaŭ 50 literoj・

La modernaj skribajoj estas miksitaj per Kana1〇 kaj 
la hinaj literoj. Plie, ec en ĵurnaloj kaj popularaj lega ioj 
la hinaj literoj portas kanaliterojn kun si. La flanke presitaj 
kana literoj montras la elparolojn de la ideografoj ・ しa 
japana skriblingvo estas hi rne r 〇.

La skriblingvo multe influis sur la parolan. Preskaŭ 
ĉiuj objektoj kaj ideoj havas duoblajn aŭ trioblajn nomojn一 

japane propra kaj devena de hinliteroj ・ Dan kJ al la ideo- 
grafoj, naskiĝis tre multe cla homonimaj vortoj, kiujn 
diferencigi per oleroj oni facile ne pova s.

Reakcie al la malfacilado naskiĝis du skoloj radikalaj, 
kiuj celas forpeli la ide ografoj n for de la ĉiutaga, uzado 
de la nacia vivado一romii terismo kaj kanaism 〇. Ambaŭ 
havas fei vora)n adeptojn kaj ili respektive laŭ la kredo 
propagandas sian propran idealon. Tamen la publiko 
ĝenerale restas indiferenta・ Spite tio la nuna lingva stato 
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VERDA UTOPIO

ne povus daŭri longe・ Kompreneble, ni japanoj estas 
fakte tre ĝenata de la ideografoj, kies nombro estas 
nekalkuleble multaj, kaj estas organizita, sub la edukada 
ministro, instiutucio, kiu pridiskutas, inter aliaj lingvaj 
aferoj,. pri la malpliigo de uznombro de la ideografioj・ 
Ne povus sukcesi tia oportunisma rimedo! Do restas 
la demando cle alpreno de multe pli simpla literaro por 
progresigi kaj florigi nian nacilingvon・ Cu fine sukcesos 
Kanaismo aŭ Romi让 £rismo ? Tion scius nur t empo.

T. Ŝigemacu・

Fragmen tZ
El"Taglibro de nova reveninto el Eŭropo de K・ Nagai. 

(Daŭrigo),
2

Mia patro jam tute resaniĝis. En lia lasta letero estas 
skri Fte： eĉ ke iun tagon, kiam varmo portiĝis de la golfo 
"Saga mi " li promenis cle la kampdomo en Haj a ma ĝis 
ĉirkaŭ la promontoro " Ĝoja Mi ne devis reveni japa- 
nujon tiel rapide, se li reakiri^ sanon tiel fecile,. Sed mi 
travivis en fremdujo longan tempon da ok jaroj・ Sen
dube, miaj parencoj, ŝajne, pli maltrankviliĝis pri mi ol 
miaj gepatroj, kaj pro tio, kompreneble, ili t ele gra fis al 
mi, ke mi revenu patrujon・ Kaj oni diras, ke ili tre 
maltrankviliĝis pensante, ke mi edziĝis kun iu fremdulino, 
kaj ke, eĉ sen tio, mi ne povus reveni pro, ke mi havas 
iun amatinon・ Tio estas nekontestebla, ĉar laŭ penso de 
malnovformuloj neniu restadas, nek ・ povas restadi tiel. 
longe en fremdujo, kiel mi. Tamen, ke mi restadis en la. 
fremdujo tiel longe kaj mi ne pripensis eĉ pri mia patru-

* Vi du la septembran numeron.
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jo, tio estas ne nur pro virino sed pro ke tuta atmosfero 
en la fremdujo multe plaĉis kaj ebriigis min. Multe paroli 
pri tio estas senutile. Kiel de la antikva. tempo la vorto 
''Fremdlando '' portis forte dolĉan konsolon al koroj de 
tiuj, kiuj indignadis perfortan persektadon al si aldonitan 
en sia patrujo・ Tion oni sufiĉe plene povos kompreni, se 
oni legos biografiojn cle elpelitoj aŭ de vagistoj・ Jen, 
kial la poeto Byron malsane mortis en tendaro ĉe gre 1<ujo, 
insultante sian patrujon. La novelisto Stendhal estas franco, 
kiu malantaŭen forkuris el urbo de Prusujo kune 
kun Napoleono, li amegis ltalujon kaj skulptigis sur sia 
tombomonumento sian nomon “ Milanano........... ''・ Eĉ
Konfucio, kiu pliŝatis realecon diris : i(se neniu bonvenigus 
mian ideon, mi forkuros ien per ŝipo/? Oni ne povas havi 
adeptojn ce iuj ajn landoj, kie troviĝas samspecaj homoj, 
se ec en sia lando oni ne povas havi ilin・ Sed la demando 
stariĝas ekster senkompata kaj severa logik〇. Tial ke tio 
estas absurda kaj memkontraŭdira, tie ŝprucas entuziasmo 
kaj larmoj.

Mi devas respondi al inia patr〇. Tio ĉiam postulas 
de mi grandan penadon・ しa de mia patro edukita antah 
Iŝin^ reformo leteroj kiu estas skribita imitite al skrib- 
maniero de iu hino, al mi estas preskaŭ nelegebla kaj 
nekomprenebla, ĝi ŝajnas al mi kvazaŭ arabalingvo sursk
ribita sur skato ro de cigaledoj, enportitaj el fremdujo, kaj 
nur mi apenaŭ divenas sencon entenantan en ĝi. Eĉ se 
mi povus legi ĝin, tamen tiu sufiĉe klasika stilo neniom 
akordiĝas kun mia sento： tial mi ne povas elĉerpi el ĝi 
amon de Ia patra al la filo, kaj ne nur tio, eĉ mi ne 
povas t rovi lin samtenipu! 〇. Kiam mi prenas plumon 
respondi al li, unue 11ii murmuretas pro ke mi estas mal- 
pli Ie rta skribi ĥinan literon, kaj sekve mi devas suferi pro
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nekutima skribad〇・ Tial, post la reveno el eŭropo, por 
kovri mian mallertecon, nii pli prefere uzas fremdan 
leterpaperon kaj skribas per plumo ]<vazaŭ mi diktas noton 
de gramatiko, ol skribi per japana propra skribilo sur 
japana leterpaper〇. Nenie en la mondo estas, lando, kie 
oni sentas tiel forte ti ansformiĝon kiel en japa nuj 〇. Mia 
patro trovas, ke de la antikva t empo estas nealiformige bla 
tiu formo de la letero, kiu komenciĝas je '' Hai kei nobu- 
reba '' kaj finiĝas je " Sosotonŝu n. Sed mi volas komenci 
leteron je “ Sin n aru ĉiĉi !'' kiel"My dear father '' en 
la angla lingvo kaj fini je Onmi ŭo aisuru ko jori n kiel

Your affectionate sonノ' Tio ĉi ja estas, mi kredas, 
natura formo por elmontri puran senton de la filo al la 
patr〇. Kia diferenco !

(Daŭrigota)
Tradukis V・ Kun 让a ro

Por mi.
Por mi maŝinoj turniĝas,
Por mi la aero fluas,
Por nii Ia suno brilas.

Por mi,
Jes, mia amik*,
Por mi, ja por ni,
Por feliĉ* de 1'homar*,
Por la vivo vera,
En ĉi tiu nova mondo nia,
Ho, aŭskultu, kiel dolĉe bruas dinamo !-

Tradukis K・ Verda
(El"La plendo sur Strato ゝ de A. Toki.)
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Hag oforno.
Unuakta Dramo.

De J. Naĝaj o.
Sceno, Dua.

(Daurigo)

Lq fiŝkaptisto aperas de la； ihalantauflanko de la domo.

Fiŝkaptisto*—delulino ! ankoraŭ vi estas tie ĉi ?
la cielulino,—Ni ĉiuj estisrj)lorantaj・ 
Fiŝkaptisto.—Tial ke ni e^s kulpaj ?
2a* — Ne, pro ke vi estas tialferiĉaj・
3a. — Kaj pro ke ni ne povas helpi' al vi.
Fiŝkaptisto.一 Pardonon, nii petas. Efektive, mi estas 

kulpa. Sed, kial vi He bonvolis veni tiam, kiam 
mi estis hezitanta ? 匚 Kompreneble, mi estus redo
ninta al vi Ia flugi lman telon, se vi venis tiam ・ 
Tamen vi venis al inf post kiam mi freneziĝis kaj 
mi decidis preni ĝi^, Kaj ■ tiam mi jam estis 
fariĝinta obstinu!〇.ミ

4况.—Mi ja volis vidi ti^n scenon, ke riproĉo de via 
konscienco kaj komputo al ni savos vin for de la 
obstineco, ĉar mi bpne komprenas, ke vi estas 
bonulo. Mi tre sata» vidi kun larmoj tiun pro-； 
ĉeson, ke la homoj, kiuj faris kulpon, pro favoro 
de dio, transiras en lumon, konfesante sian kulpon^ 
Certe, por deziri al vi homoj la feliĉon/ Ni ja 
laboradas por forigi 庖1la mondo ĉion, kio kon
dukas al la malfericdĉ la homojn.

Fiŝkaptisto*—Neniam mi trovas vin vulpoj ・ Eĉ se mi
estas ensorĉita, tamen mi trovas tion dankinda* 
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Do, permesu al- mi, mi petas, ke mi estu inter vi・ 
Ĉar tioi kaŭzos- al mi neesprimeblan a glabra] on ・ 
Efektive, kvazaŭ en paradiz〇.

2a. — Volu tiel, mi petas.
Fiŝkaptisto*—Kvankam mi estas hejme, tamen tiun ĉi 

nokton mi ne povus endormi kviete・ Ĝis nun mi 
neniam travivis tiel malkvietigan, tiel dolorplenan 
kaj kvazaŭe delirigan sed tiel feliĉan vesperon・ 
Nun, kial vi estas tiel belaj ?

3a. — Ni estas kreitaj je belo, kiu sin trovas interne de 
via kor〇. Kaj ni naskiĝis kaj kreskiĝis el la plej 
bela amo, kiun vi ĉiuj posedas profunde de via 
koro.

Fiŝkaptisto*—Kion vi manĝas? Kiel vi vivas ?
4氐一Ni manĝas kaj vivas je bono videbla sed nevi

debla» kiun vi homoj faras,
Fiŝkaptisto.— Cu vi venos al ni iam ajn, se ni faros 

bonon ?
la. — Eĉ se vi farus cu bonon ĉu malbonon, tamen tio 

tute ne dependas de nia alvizito. Nur tiam, kiam 
rememorante pri ni, vi kore deziros venigi nin, ni 
alvizitos por konsoli aŭ ĝojigi vin； ；

Fiŝkaptisto.—Tiam, por niaj* feliĉoj vi estas ?:
2弘 一 Jes, feliĉa vi estos, kiam via bonfaro kaj nia al

vizito okazos samtempe・ Sed estas escepte tiu,
kiu por ĉiam povos edziĝi je unu el ni.

Fiŝkaptisto.—Kio ? Edziĝi ? Do oni povas edziĝi je vi ? 
Kaj tia homo, efektive, ekzistas en la mondo ?

靈.Jes, multe.
Fiŝkaptisto.—Ho, kia feliĉa homo ! Kompreneble, kiu 

ajn ne povos akiri tiun feliĉon・ Certe, ne la fiŝ
kaptisto, kia mi estas !
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4a {ridante),一Kiu ajn povas, 'ekzemple, ec almozulo, 
reĝo, leplulo, gardisto de malliberejo kaj militist〇・ 

Tio dependas nur de konsci〇・

Fiŝkaptisto・ーT i 〇 dependas nur de konscio ?
la. — Ke • oni amu nin kun koro vere luma Icaj plen

plena je honesteco kaj beno.
Fiŝkaptisto-—Ami ? Ami vin !? nenio pli facila kaj natura 

ol Lio. Efektive, estas pli facile ol oni sentas 
malvarmecon sin enketinte en akvo.

2弘一Sed -ami ne estas tiel facile kiel vi pensas.
Fiŝkaptisto.一Cu tio signifas : pro k e rni havas edzinon ? 
3a- — Ne, tute ne. Eĉ se ni povas esti maske vestita, 

t amen ni ne apartenas al la virino sur la tero. 
Kompleneble, por edziĝi je unu el ni, vi devas 
esti ĉasta kaj fidela al via edzino kaj vi devas 
posedi bonan, justan kaj puran koron, penadante 
sin savi for de korpa pasio.

Fiŝkaptisto,—Cu oni ne devas deziri rekompencon ?
4a. — Feliĉaj estas tiuj, kiuj ĝuas bonon ne pripensante 

pri reko mpene 〇・ Ĉar tiuj homoj jam posedas en 
si mem fonton de la feliĉo. Sed tamen iiur al 
vi ni volus doni rekompencon iamaniere, se vi 
aŭskultos kaj restos fidela al miaj vortoj.

(Daŭrigota)
Trad・ K. Verda.

Akvo aŭtuna.
Akvo iitituna 
Fluas trans lierboj.

Sed mi nenion
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Tie ne vidas,

Kien, ho, iris, 
La amatino ?
Akvo aŭtuna -
Fluu jen al ŝi!

Jŭgao Ritano
■■ AKHOg"»--------------------------

□〇 HnmnnrrmnmnnnnannmnmmmnmmDaD 
暮 ESPERANTISTA VIVO 轄::: 

nu n 〇 〇X] rTTmmnnnnmnnmrmrnmnmrmnaanam cc

严I

La Oka Nacia Kongreso de Japanaj 
Esperantistoj en Tokio.

Grava kaj Granda Sukceso!
Mirinda progreso precipe dum la lastaj du jaroj !

Lm unua Kongrestago. 
Vendredon,14. Oktobro.

La ĝenerala kunsido okazis en " Gaku?ikai
Kanda, je la sepa vespere・ Post la solena kantado de la 
himno, S-ro T・ Takabatake salutis la kongresanojn kaj 
malfermis la kunsido  n. Post li la reprezentan toj el la
lokaj socie toj kaj grupoj (Jokohama, Sizuoka, Nagoj a, 
Niigata, Kioto, Osaka, Okajama) faris saluton en la nomo 
de sia societo aŭ grup〇. S・ro K・ Osaka stariĝis kaj faris 
paroladon pri M Historio de esp・ mpvado en Japanujo kaj 
la nuna stato de la Instituto n. Li konkludis sian paro
ladon per la vortoj : '' Esp ・ estas nun tempe sur la sojlo
de la granda evoluado en nia lando ‘‘・ Poste novaj komi- 
tatanoj de la instituto estis anoncitaj, kaj la kasa raporto 
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kaj la budĝeto por 1922 est^s diskutitaj. .Kaj rilate al la 
propono : starigi kapitalon de 20.000 Sm・(por havi oficejon 
kaj pagatan oficis ton) okazis granda diskuto sed fine ĉiuj 
aprobis la proponon unuanime・

Kortuŝa horo de “ Tagiĝo" fermis la kunsidon ミ・la 1〇・

La dua kongrestag〇.

Sabaton,15. Ok tobi•〇.

Sub la prezido de S-ro S・ Ŝindo la laborkunsido 
komenciĝis en la sama kunsidejo je la sepa vespere・ Lau 
la tagordo estis diskutitaj la diversaj proponoj, el kiuj 
ĉefaj estis :

1・ しu ni povas inviti en Tokio la XVan Universalan 
kongreson, kiun S-ro S・ Narita, nia delegito, proponis en 
la XIIIa en Praha ? "

Jen rezolucio: Bedaŭrinde ni ne povas inviti la 
XVan, ĉar ni konscias ke la cirkonstanco ne ankoraŭ tion 
permesa s・

2・ Reorganizado de la lokaj grupoj aŭ societoj・
Jen rezolucio : Estas necese, ke la Inst辻uto al si 

aliĝu aŭ alcentrigu ciujn lokajn grupojn en japanujo por 
plifaciligi la disvolviĝon de esp・ tra la tuta lando・

3・ Oni sendu deziresprimojn al la Vaŝingtona Kon・ 
ferenco por instigi la laboradon pri la pac〇.

La propono estis akceptita unuanime・
4. 〇ni sendu japanajn kandidatojn por la Lingva 

Komitato en Paris. •
La propono estis unuanime akceptita kaj elektitaj 

S-roj T. Cif, K. Ossaka Icaj M・ Takabatake.
La Tria kongrestago・

Dimanĉonon,16. Oktobro.

De la la posttagmoze granda propaganda parolado
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okazis en la publika donio de Y.M.C・A, Kanda・ Ceestis 
ĉ.1.000 p・

Malferma parolad〇.

Esperanta movado en Ja mond〇.

Neceseco de la Lingvo internacia. 
Tradukant 〇.

Deveno de la Verda Stelo.
Deklamado de la deklaracio de 

la oka. kongres〇.

Aŭtoritato de la nacia lingvo kaj 
celo de Esp. movad〇・

Malferma parolad〇.

Dro. N. Kii
S-ro M・ Ga
S-ro I* Ŝeriŝev・
S-ro S・ Sind〇.

S-ro J・ Kaŭahara

S-ro H・ Jagi

S-ro K・ TakahaĈi
D-ro K. Nakamura

De la 7a vespere komuna vespermanĝo havis lokon 
en la Tokio-Stacidoma Hotelo. Pli ol 50 Ĵurnalistoj, 
instruistoj kaj aliprofesiaj eminentuloj estis invititaj・ Post 
la manĝado oni faris paroladan kunsidbn kaj ni senĝene 
babiladis per nia sankta lingvo.

La Kvara Kongrestag〇・

Lundon,17. Oktobro.

Alte flirtante la verdan standardon kaj ĉiam benante 
la Majstron, ni ekskursis al Sankei-en parko, Jokohama. 
La ve t ero estis serena, neniu peceto de nubo estis trovebla. 
La partprenantoj c・ 60 p・ Babilado agrabla, ludado interesa, 
trezorŝercado gajega, ĉio tio ĉi estis por ĉiam rememo
rinda por la partoprenantoj・ Danl^al la fervora klopodo 
de la Jokohama'aj samideanoj ni povis bone propagandi 
esperanton al la publiko.〇........

Japanujo staras ĉe la pordo de la vera kultur〇. Por 
aliĝi al la monda movado, kiu alportos al la homaro la 
veran feliĉon, ni devas pli fervore labori, humile dankante 
la mirindan donacon de nia D-ro Zamenhof (H.J.)
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Osaka. En la urbana domo komenciĝis kurso sub 
gvidado de S-ro R・ Culi. —En la Osaka Komerca Kolegio 
komenciĝis kui*sd sub gvidado de Sr〇・ H・ Tanaka kaj estas 
aranĝata kunsido ĉi u merkrede.—DankJal klopodo de S-ro 
T・ Jamagata, je la 8・ Sep・ ĉe la anglalingva vesperlernejo 
estis aranĝita por tieaj studentoj propaganda parolado, ĉe 
kiu S-ro T・ Aj saka faris paroladon pri " Neceseco de la 
lingvo internacia Esperanto '' antaŭ ĉ 350 u・ Samtempe tie 
oni aranĝis ekspozicieton de la esperantanoj・ Kaj de la 
komeneo de Okt, en la lernejo malfermiĝis tri kursoj kun 
& 250 p. sub gvidado de S-roj Aj saka, M・ Otani kaj T. 
K. uma gai.

Kiot〇・ Dimanĉon 1・ Okt. tieaj esperantistoj ekskur
sis al Araŝijama, plej pentrinda loko, proksime de la urbo. 
En ĝi partoprenis S-ro R・ Cu)i el Osaka.

Nagoja- Malfermiĝis kurso kun ĉ. 40 p. sub gvido 
de S-ro S. Iŝigur〇. —En la Oka Nacia Kolegio fondiĝis 
Esperantista grupo Studenta kaj malfermiĝis kurso kun 
c・ 320 p・ sub gvidado de S-ro Isi guro ・

Tokuŝima・ En Tokuŝima Instruista Instituto fondiĝis 
esperantista grupo studenta kaj komenciĝis kurso・

ABONENO de V.U.
Pulujo.

S-ro. Adolfo Oberrotman, ulica Krakowie Przedmiescie 
10, Varsovio. ハ

Ĉeĥoslovakio.
Administracio de 66 Ĉeĥoslovaka Gazeto ゝ Tesnov No.

10, Pra ha II.
Braziluj 〇.

S-ro Fr. Falcao, Str・ Major Facundo lli, Fortaleza-Ceara.
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U u、ĥinio: En 0.40 く 4 respondkuponoj)-----Rabato da 10%. por
3 enpresoj kaj 25% por 12 enpremoj.
Mallongigoj: L.=latero. P. = Poŝtkarto. M.=Poŝtmarkoj. PI.=
Poŝtkartoj ilustritaj. E.=Espa ran网〇・

Sro. H. TANAKA (studento), Osaka Koto-Shogyo-Gakko, Tennojij 
Minamiku, Osaka, Japanujo, PI.

Sro. T. AMANO (studento), Osaka I<oto-Shogyo-Gakko, Tcnnoji, Mikami- 
ku, Osaka, Japanujo, PI.

Sro. F. F. CARVALHO, Calcada de S・ Vincent©, 21 Lisboa, Portug- 
alujo, (kun Japanoj) PL

Sro. HANS LANGE, Creuzigerstranse 8. IFI, Leipzig, Germanujo, 
(kun Japanaj socialistoj kaj laboristoj).

Sro. Y. KOSKINEN, Keurunntie N・〇. I, Helsiukij Einnlando, (kun 
Japanoj^ PI.

Sro. TSUNETARO FUJI^IA, 7, Soyemo»elio, Miv.amiku, Osaka, Japan- 
讶〇, PI-

Sro. IO HIBO AOK1,ce Sozan-ry〇, Kadotayasliiki HO, Okayama, Japan
ujo, PI.

Sro. LEON NEAU,13, Avenae du Pere-Lacliaise, Paris-sxe, Fianciijo, 
(kun Japanoj kaj Azianoj) PI., L.

Sro. GOTTLIEB STROZSNER, Dietramszellerstr. 10/If r., Muneheii,
Germanujo, PL., M, (Kun Fraŭlino)

Sro- VVILH. LANĜE, Hallesche-str. 68，Eialeben, Ge)manujo, PL.
Sino. L. LEBLEU, Route d' Ypres,八sile des Alieneee, Bailleui-Nord, 

Francujo, M.
Sro. KARL SCHMIDT, Birkenstr.17, [T, Dugseldorf, Germanujo, PI. 

L.,M.
Si•〇・ AVALTER LINKE, VValdenburger 12, B,1.,Bottlnff, Saksnjo, 

Germanujo, P.I.
Sro. LNIGI PUPPO, Via del BragoDe 1/3, Genova, Sturla, Italio・
Sro. ALF. PROŜKA, poŝtoficisto, Kaaden, Ĉeĥoslovakio, esp. gazeto» M.
Sro. VICENTE GARCIA, etr. paja No. 28, (Barcelona) Tarrasa, His

panujo.
Sro. JOHN TEN HINKEL, 2520, channii)g Way, Berkeley, California, 

U.S.A. pi.
Sro. JOSEF PUMK, instruinto, Hraclec Kralove. Ĉeĥoslovakio.
Sro. RUTOS KOMINKK, oficisto, Zubenec 113, praka, Ĉeĥoslovakio.
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Legu, abonu kaj rekomendu 
la plej bonan inforplilon pri novaj ŝtatoj 

de Eŭropo monatan 

Ĉeĥoslovakan Gazeton 術 Nova Eŭropo 
internacia tribuno cie malgrandaj nacioj.

Abono por 10 numeroj :
Anglio 2 Silingoj, 'Aostrio 103 kronoj, Belgio 8 frankoj, Bulgario 24 
levoj, Ĉeĥoslovakio 10 Kĉ, Danio 2 kroinj, Estonio 10 mnrkoj gcrm., 
l*'iniila»do 25 markoj, Francio 8 frankoj, Germanio 12 markoj, His
panio 6 pesetoj, I lolnndo 1 deno, llimgnrio 40 kronoj, Italio, 
6 liroj. Japanio 3 jenoj, Jugoslavio 6(linnroj, Litovio 10 markoj gcrm., 
Norvegio 2 kronoj, Polio lfO markoj Rumanio 12 lejoj, Svedio 2 
kronoj, Svisio 2 Frankoj, Usono 60 cendoj, ceteraj landoj 2 fr・ svisaj»

Specimena numero kc?nilraŭ 1 respondkupono・
Administracio kaj redakcio:

Praha II., Tesnov 10, Ĉeĥoslovakio.
Abonebla ĉe la administracio de Verda Utopio.

U ESPERANTO
Monata ilustrita internacia revuo 

sub patronado de 
Itala Katedri de Esperanto

* .侏 ・
* .. *

Kortstantaj tilLtileoj de la revido duai 1021:
Cefa artikolo, Gramatiko de Friula Lingvo, Espe

ranta sinonimaro, Kiel oni fariĝas grafologoj ?, Riinbj 
kaj versoj, Noveloj kaj Rakontoj, Itala animo, Revuo 
de la revuoj, De Alpoj al la inaro, Esperantaj sciigoj 
k.t.p. * * *

, 來 ・ 水,

Abono : 15 lirojn (8 francajn Fr.)
(por pobtmandato, Ĉeko, resp.-kuponoj, aŭ en kiu hĵd nacia mono 

en rekomendita letero)

Direkcio : S. Vito al Tagliamento, Italujo・
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